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RESUMO: Em sistemas em que é armazenada uma grande quantidade de dados ou que se tem uma grande 

quantidade de acessos como, por exemplo, sites de votação, pode haver problemas no desempenho e até 

indisponibilidade do serviço se utilizado um banco de dados centralizado. Uma forma de garantir um 

melhor desempenho é utilizando um banco de dados distribuído (BDD) que possibilita a criação de várias 

instâncias do Banco de Dados (BD) em locais diferentes, de forma que a carga de trabalho pode ser dividida 

entre as instâncias e, em caso de falha de uma delas, as demais continuarão a executar. Este trabalho 

apresenta um banco de dados distribuído NoSQL com o Redis, e demonstra que o BDD garante maior 

disponibilidade e desempenho quando comparado a um BD centralizado com carga e quantidade de dados 

iguais. 
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INTRODUÇÃO: Em geral, as empresas tendem a prestar atenção nos feedbacks dos usuários, para 

aprimorar os seus serviços e se sobressair perante aos concorrentes. Para isso pode-se utilizar uma 

aplicação de enquetes on-line, nas quais as votações dos usuários são armazenadas no BD. Esses sistemas 

podem ser acessados simultaneamente por vários usuários, de o que pode levar a problemas de 

desempenho, sobrecarregando o servidor, ou até a indisponibilidade do serviço. Para melhorar o 

desempenho e garantir maior disponibilidade, uma solução adequada é utilizar um banco de dados 

distribuídos (BDD), que, segundo Bell e Grimson (1992), é uma coleção de dados inter-relacionados 

distribuídos fisicamente em uma rede de computadores. De acordo com Maron, Torquato e Alves (2011), 

um sistema de BDD permite que aplicações acessem dados de BDs locais e remotos, usando a arquitetura 

cliente/servidor para processar as solicitações, de forma a aparecer para às aplicações clientes como um 

único BD. O processamento distribuído permite distribuir as tarefas entre os diversos computadores da 

rede, de forma que o banco distribuído consiga atender mais requisições do que um BD centralizado, 

melhorando o desempenho, com o balanceamento da carga entre as instâncias disponíveis, e garantindo 

que o serviço continue disponível mesmo se um dos BDs falhar. Segundo Redis (2020), o Redis é um 

armazenamento de estrutura de dados em memória, usado como banco de dados em cache.  O Redis é um 

BD NoSQL, descrito por Souza e Santos (2015) como um banco de dados chave-valor, open source, com 

a característica de que todas as suas operações são feitas em memória e, periodicamente, os dados são 

salvos em disco. Ele possibilita a criação de várias instâncias do BD em locais distintos que trabalham em 

conjunto para atender a demanda, tornando-se um servidor distribuído.  Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho foi realizar um paralelo de desempenho e disponibilidade entre dois cenários de banco de dados 

Redis NoSQL, um ambiente centralizado e o outro distribuído em três instâncias do BD. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Os materiais na modelagem e construção deste trabalho foram: Redis: para 

a construção do banco de dados distribuído; Python: linguagem de programação que foi utilizada para 

realizar a inserção de dados no banco; e o Redis-benchmark: ferramenta de testes oferecida pelo Redis, 

que foi realizada para simular o acesso de vários clientes aos bancos (REDIS, 2020). 

A Figura 1 apresenta os procedimentos realizados para a definição do contexto e o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 



94 

 
Figura 1 - Fluxo de trabalho 

 

Como pode ser observado na imagem, os passos seguidos para a realização do trabalho foram: Reuniões - 

foram feitas reuniões com todos os integrantes do grupo, com o objetivo de definir o contexto do projeto e 

as ferramentas a serem utilizadas durante todo o ciclo de desenvolvimento do banco de dados distribuído; 

Modelagem - com o contexto e as ferramentas definidas, a continuidade do projeto constituiu-se em 

estruturar as funcionalidades no banco de dados, apresentando as chaves e valores de cada banco; 

Codificação - foram criados scripts para a inserção e requisição de dados, comunicando diretamente com 

o Redis. Além disso, foi  criado um script em Python para simular a inserção dos usuários e suas respostas 

no banco de dados distribuído e outro script para realizar a mesma ação no banco centralizado; Testes - 

etapa em que foram realizados os testes de carga nos ambientes centralizado e distribuído, analisando as 

requisições por segundos, para verificar o desempenho dos bancos de dados e a disponibilidade do serviço; 

e, Comparativo: após a etapa de testes, a continuidade do trabalho constituiu-se em realizar os 

comparativos entre os dois ambientes, centralizado e distribuído. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A estrutura do armazenamento do BD que armazena os dados do 

sistema de votação consiste em uma tabela, chamada enquete, com as informações de “título”, “assunto” e 

a “lista de votos”. Para demonstrar a vantagem em utilizar o banco de dados distribuído (BDD) e fazer uma 

comparação deste com o banco de dados centralizado, foram criados dois cenários. No primeiro, foi usado 

o BD sem a distribuição, de forma que todos os atendimentos foram feitos por apenas um nó. Nesse cenário, 

com diversos acessos simultâneos o banco apresenta um menor desempenho e é mais vulnerável a falhas, 

como uma má comunicação com o cliente, de forma que, caso ocorra alguma falha no banco o serviço 

ficará indisponível para o usuário. No segundo cenário, a base de dados foi dividida em três nós (instâncias 

do banco), um mestre e dois escravos, com o objetivo de solucionar o problema da indisponibilidade do 

serviço em decorrência de falhas em algum nó do banco, pois mesmo se um nó falhar o sistema continuará 

respondendo às requisições do cliente. Além disso, no BDD é feito o balanceamento de carga entre os nós, 

o que melhora o desempenho, ou seja, a quantidade de requisições atendidas em um espaço de tempo.  

Quando ocorre alguma inconsistência ou uma sobrecarga no único nó do BD centralizado, o mesmo fica 

indisponível para atender as requisições. Já em relação ao desempenho, com a ferramenta redis-benchmark, 

foram realizados testes de carga no banco de dados centralizado. A Figura 5 apresenta o resultado do teste 

de carga realizado, que foi: nos testes de inserção de dados, foram executadas 82644.63 requisições SET 

por milissegundos; e, nas consultas, foram executadas  84459.46 requisições por milissegundos. Esse 

desempenho pode ser visualizado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Teste de carga no Banco de Dados Centralizado 

 
 

A Figura 6 apresenta o trecho do script utilizado para criar o nó mestre e realizar a distribuição nos nós 

replica_01 e replica_02. Executando o mesmo processo de inserção, com a mesma quantidade de dados, 

que foi feita no BD centralizado. Após a inserção dos dados no nó mestre, esses foram replicados para os 

outros dois nós. 

 

Figura 6 - Script distribuído 
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A Figura 7 apresenta o script utilizado para realizar a busca nos nós distribuídos replica_01 e replica_02, 

representando uma situação em que o nó mestre esteja indisponível. No BDD, mesmo que o né mestre 

pare de atender, os nós secundários irão manter o servidor disponível. A Figura 8 apresenta os resultados 

da busca no BDD sem a presença do nó mestre, que continuou disponível, de forma que o atendimento foi 

realizado pelas pelas réplicas. 

 

Figura 8 - Resultado da busca em um banco distribuído 

 
 

Assim como no banco de dados centralizado, foi utilizada a ferramenta redis-brenchmark para a realização 

dos testes de carga no BDD. As Figuras 9, 10, 11 apresentam os resultados dos testes de carga realizados 

no banco de dados distribuído, que foi: nos testes de inserção de dados, foram executadas respectivamente 

para os nós mestre, replica_01 e replica_02 56179.78, 92336.11 e 132100.39 requisições SET por 

milissegundos; e, nas consultas, foram executadas 104348.13, 87719.30 e 119331.71 requisições por 

milissegundos. 

 

Figura 9 - Teste de carga no Banco Distribuído master 

 
 

Figura 10 - Teste de carga no Banco Distribuído réplica 1 

 
 

Figura 11 - Teste de carga no Banco Distribuído réplica 2 

 
 

Com isso, após a finalização da etapa dos testes de carga, temos como resultado 280616.28 de requisições 

SET por milissegundos no BDD e nas consultas foram executadas 311399.14 requisições no total. Um 

número bem maior, se comparado às quantidades de atendimentos do BD centralizado no mesmo espaço 

de tempo.  
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CONCLUSÃO: O objetivo do trabalho foi realizar o teste de carga nos banco de dados distribuído e 

centralizado, comparando a disponibilidade e o desempenho,  considerando como contexto um sistema de 

votação online, que utiliza o banco de dados Redis NoSQL e a linguagem  python para a implementação 

dos scripts de inserção no banco de dados distribuídos. A ferramenta redis-benchmark foi utilizada para 

gerar uma carga de requisições, para simular vários acessos de clientes, possibilitando verificar o 

desempenho e a disponibilidade dos BDs, centralizado e distribuído, ao atender às requisições. Nesse 

contexto, como já era esperado, foi demonstrado que o BDD apresentou maior desempenho e 

disponibilidade.  
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